Gniezno, dnia 07.01.2021 r.
Powiat Gnieźnieński
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie
62-200 Gniezno, ul. Juliusza Słowackiego 45/47
nr telefonu 61 426 53 41, nr faxu 61 426 53 41
CKZiU.272.4.2020

dotyczy: postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup
wyposażenia i doposażenia pracowni oraz warsztatów szkolnych”

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ
Część II zamówienia – wózek jezdniowy
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.)
Zamawiający informuje, że zmienił treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku
nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w części II zamówienia: Wózek jezdniowy.

Wózek jezdniowy

1. udźwig nominalny: min. 1.5 T,
2. minimalna wysokość podnoszenia: 3000mm,
3. maksymalna wysokość wózka (ze złożonym
masztem): 2100 mm (+/- 5 %)
4. napęd Benzyna/LPG,
5. automatyczna skrzynia biegów,
6. oświetlenie robocze przód i tył,
7. sygnał cofania
8. lusterko wsteczne panoramiczne,
9. krata ochrony ładunku
10. maszt DUPLEX z wolnym skokiem,
11. przesuw boczny masztu,
12. koła niebrudzące SE,
13. minimalna długość wideł 900 mm,
14. minimalna gwarancja 24 miesiące lub 1500 mth (co
nastąpi wcześniej),
15. bezpłatne szkolenie dla 3 pracowników CKZiU z
obsługi wózka min. 2 roboczogodziny,
16. instrukcja obsługi w języku polskim, DTR, katalog
części zamiennych, certyfikat bezpieczeństwa,
dokument gwarancyjny,

24 miesiące

17. wózek powinien być dostarczony do siedziby
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Gnieźnie,
19. posiadać gwarancję producenta na okres minimum
24 miesiące.
Powyższa zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmiana treści SIWZ, stanowi jej integralną część, a przy tym
z uwagi na jej zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływa na konieczność przedłużenia
terminu składania ofert.
W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania ofert i otwarcia ofert ulegają
zmianie:
Termin składania ofert: 12.01.2021 r. godz. 13:00.
Termin otwarcia ofert: 12.01.2021 r. godz. 13:30

